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Beste raadsleden en duoburgerleden,
Op 8 september 2017 hebben wij u middels een raadsbrief op de hoogte gesteld van de aanvang van het project aanpak
Zorgfraude. Doelstelling hiervan is het voorkomen, aanpakken en handhaven van fraude in de Wmo en het opleveren
van een werkproces dat in de toekomst binnen het gehele sociaal domein kan worden gebruikt.
Op dit moment kunnen wij u melden dat het handboek aanpak zorgfraude gereed is en op 5 juli 2018 zal worden
uitgereikt aan wethouder A. Harijgens.
ln het handboek wordt ingegaan op de preventiemaatregelen die de gemeente kan nemen door middel van
aanpassingen in het aanvraag traject van persoonsgebonden budget (pgb). Ook wordt erin vermeld wat er gedaan kan
worden met meldingen van fraude en op welke wijze het onderzoek naar deze signalen kan plaatsvinden. Tot slot wordt
beschreven welke bestuursrechtelijke maatregelen genomen kunnen worden als fraude geconstateerd wordt.
Met dit handboek zetten wij een volgende stap om rechtmatigheid in de zorg te bevorderen en fraude te voorkomen.
De projectleiders hebben met veel partijen, waaronder de VNG samen gewerkt aan de vorming van dit handboek.
De projectleiders zijn uitgenodigd door Minister H. de Jonge voor een exclusief gesprek over de "De Bergse Aanpak" van
de zorgfraude.
Inmiddels hebben wij de projectleiders de opdracht gegeven om dit handboek binnen de gemeente te implementeren.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een van de afspraken uit de vorige collegeperiode.
Wilt u een exemplaar van het handboek ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen aan
aan pakzorgfraude@bergenopzoom.ni.
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ln een van de volgende beeldvormende raadsbijeenkomsten met betrekking tot veiligheid zullen wij u verder bijpraten
over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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